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Resumo 

O Caminho Português da Costa constitui o mais ocidental da região norte portuguesa. 

Com a sua origem atribuída à Baixa Idade Média, adquire importante visibilidade a partir de 

2017, ano marcado pela apresentação do projeto intermunicipal «Valorização dos Caminhos de 

Santiago – Caminho Português da Costa» (2015-2019). Este projeto foi promovido pelos 10 

municípios atravessados por este itinerário: Porto, Maia, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa do 

Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença; possui uma 

extensão, em solo português, de 149,5 km e dificuldade média-baixa.  

Neste projeto entende-se o processo em curso de maior notoriedade pública dos 

Caminhos de Santiago em Portugal, em que se verifica um crescimento significativo do interesse 

entre entidades públicas e privadas na sua promoção e desenvolvimento. Neste quadro, o 

presente projeto pretendeu avançar no conhecimento sobre o estado de tal processo 

relativamente ao Caminho Português da Costa, aquele que tem experimentado, em termos 

quantitativos, um aumento exponencial de peregrinos e de visibilidade nacional e internacional e, 

por sua vez, contribuir para uma planificação cultural eficiente dos Caminhos de Santiago em 

Portugal, e do Caminho Português da Costa, em particular. Para tal, foram questionadas as 10 

câmaras municipais mais 10 associações com algum tipo de vínculo com este percurso.  

Ao longo das seguintes páginas serão apresentadas as caraterísticas do projeto e, 

designadamente, os resultados da pesquisa que no seu conjunto enformam as perceções das 

entidades inquiridas acerca do desenvolvimento em curso do Caminho Português da Costa.  
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1. Antecedentes e estado a arte 

Os Caminhos para Santiago em Portugal experimentaram, durante a última década, uma 

crescente visibilidade pública, paralela, em termos gerais, ao notório crescimento do sector do 

turismo que, sobretudo, no Sul, nas grandes cidades (Lisboa e Porto, designadamente) e, em 

geral, na faixa litoral, está a converter-se num elemento central da vida económica (e social) dos 

territórios (vid. Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1. Nº de dormidas em alojamentos turísticos coletivos em Portugal (2015-2019). Fonte: PORDATA 

 

Neste quadro, verifica-se um aumento continuado do número de peregrinos portugueses 

e estrangeiros (vid. Gráfico 2) a frequentarem as rotas portuguesas, até, por causa da pandemia 

da COVID-19, o ano de 2020 em que houve um decréscimo muito acentuado; note-se que no 

ano 2019, o Caminho Português Central e o CPC contribuíram com o 27,23 % do fluxo total de 

peregrinos que chegaram a Santiago de Compostela. Com especial relevância para este projeto, 

esta maior visibilidade está por trás de uma série de iniciativas de natureza pública e privada que 

têm visado, em regra, promover os Caminhos em várias dimensões, nomeadamente enquanto 

dinamizador do turismo cultural. Cabe sinalizar, neste sentido, a publicação em Diário da 

República do Decreto-Lei nº 51/2019, de 17 de abril que surge como uma ferramenta legal que 
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“Regula a valorização e promoção do Caminho de Santiago, através da certificação dos seus 

itinerários”. 

 

 
Gráfico 2. Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Oficina del peregrino. 

 

Neste contexto, o Caminho Português da Costa (doravante CPC), segundo os dados 

manejados, foi o que experimentou um crescimento maior de peregrinos (vid. Gráfico 3) ao 

passo que foi objeto de diversas ações de planificação e divulgação promovidas por diversas 

entidades públicas, mas também privadas. 

 

 
Gráfico 3. Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Oficina del peregrino. 
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O projeto intermunicipal “Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português 

da Costa” (2015-2019), com participação dos 10 municípios atravessados pelo Caminho 

Português da Costa e liderado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo obteve um 

financiamento pelo programa Norte 2020 (com um investimento de 1,7 milhões de euros) tem 

por objetivos mais relevantes: o reconhecimento oficial da via como itinerário de peregrinação 

jacobeia; a dinamização do potencial turístico e cultural; e promover a sua certificação como 

Itinerário Cultural Europeu e inscrição na lista UNESCO de Património da Humanidade. 

Quanto ao estado da questão, apesar de ser percetível uma crescente atenção 

académica acerca do fenómeno jacobeu em Portugal (nomeadamente através de numerosas 

teses de Mestrado e, em menor medida, de Doutoramento defendidas em instituições do Ensino 

Superior português), a informação de que dispomos aponta para um conhecimento construído, 

em geral, ainda numa fase inicial. No que concerne especificamente ao CPC, a literatura 

identificada demonstra algumas limitações, tendo-se centrado nas questões de identificação e 

sinalização da própria rota ou nos eventuais impactes da promoção do Caminho no âmbito 

económico (alguma bibliografia existente sobre os Caminhos de Santiago em Portugal: no âmbito 

da antropologia, Gomes, 2012, 2017; Gonçalves, 2012; Mendes, 2009; da historiografia, 

Marques, 2006; Silva, 2004; Moreno 1986; do turismo cultural e religioso, Alves, 2012; Duarte, 

2016; Martinho, 2014; Nadais, 2010; do marketing, Antunes, 2016; Sousa, Casais, Malheiro, & 

Simões, 2017; da geologia e geoconservação, Bastos, 2012; do património cultural, Lopes, 

2020; e impactos do Caminho, Freitas, 2018; Freitas, Pazos-Justo & Samartim, 2021).    

Os Caminhos a Santiago que atravessam o território português, por outro lado, não se 

encontram classificados nem inventariados (processo só muito recentemente iniciado), por isso, 

legal e formalmente não integram o património cultural português e, por conseguinte, não se 

encontram sujeitos ao regime da salvaguarda e valorização a que estão sujeitos os bens culturais 

com relevante interesse cultural face à Lei de bases de política e do regime de proteção e 

valorização do património cultural no ordenamento jurídico português. Há questões jurídicas em 

torno dos caminhos que nunca foram objeto de reflexão designadamente a conceção de um 

quadro normativo a ser implementado num futuro modelo de gestão.  



 

7 
 

 

2. Objetivos e hipóteses de partida 

2.1. Hipóteses de partida. 

a) Existe um crescente interesse entre diversos agentes públicos e privados no 

desenvolvimento, em várias dimensões, dos Caminhos para Santiago.  

b) O CPC, em função do significativo aumento de peregrinos (sobretudo de origem 

estrangeira) desde, grosso modo, 2015, tem sido considerado nas políticas públicas das 

Câmaras Municipais envolvidas. Este interesse está ancorado no entendimento do 

Caminho como um factor de desenvolvimento relevante, entendido mormente como 

alavanca de promoção do turismo cultural.  

c) A maior visibilidade social dos Caminhos para Santiago é paralela ao surgimento de 

numerosos agentes de natureza associativa cujos interesses e objetivos são diversos.  

d) À diferença do que acontece na Galiza, a gestão, em geral e do ponto de vista das 

políticas públicas, do CPC está numa fase inicial de articulação institucional quanto aos 

objetivos e ações.  

e) O desenvolvimento dos Caminhos para Santiago em Portugal precisam de uma 

importante reflexão e planificação de modo a promover uma gestão eficiente e 

sustentável em várias dimensões.  

 

2.2. Objetivos gerais  

a) Avançar no conhecimento acerca do estado dos Caminhos de Santiago em Portugal.  

b) Conhecer genericamente as políticas públicas e privadas desenhadas em Portugal em 

relação aos Caminhos de Santiago.  

c) Contribuir para a identificação e analise dos agentes e as políticas públicas e privadas a 

atuar no desenvolvimento do CPC.  

d) Disponibilizar os resultados alcançados junto das entidades portuguesas públicas e 

privadas envolvidas, em diferentes dimensões, na gestão dos Caminhos de Santiago em 

Portugal de forma a contribuir para uma planificação cultural eficiente dos mesmos.  
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2.2.1. Objetivos específicos  

a) Atualizar o conhecimento construído acerca dos Caminhos de Santiago em Portugal, 

quanto à gestão patrimonial e políticas culturais, a partir da compilação da literatura 

existente.  

b) Fixar e analisar o quadro legal português com impacto nos Caminhos de Santiago, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 51/2019 (assim como a natureza e agenda da 

Federação Portuguesa do Caminho de Santiago criada em maio de 2019).  

c) Catalogar os agentes públicos (da administração local, supralocal, estatal ou 

eurorregional) e privados (associativos, religiosos, etc.) envolvidos no desenvolvimento 

do CPC.  

d) Identificar as linhas de força das políticas públicas autárquicas no CPC e os 

instrumentos de planificação cultural (e outras vinculadas) a curto e médio prazo.  

e) Identificar os objetivos, ideias e ações das entidades associativas vinculadas ao CPC e os 

planos de ação a curto e médio prazo.  

f) Estabelecer um diagnóstico acerca (i) do grau inter-relação na ação e planificação entre 

os agentes analisados assim como (ii) do grau de convergência/divergência nos 

objetivos, ações desenvolvidas e planos futuros entre os vários agentes.  

g) Divulgar os resultados obtidos entre os agentes envolvidos na pesquisa e na comunidade 

científica.  
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3. Metodologia 

Para alcançar os objetivos propostos foi desenhada uma abordagem qualitativa alicerçada em: 

a) Consulta e análise da bibliografia sobre o objeto de estudo.  

b) Consulta e análise da documentação acessível dos agentes públicos (Câmara 

Municipais) e privados (associações) vinculados ao CPC.  

c) Elaboração de um inquérito (quantitativo e qualitativo) para os 10 municípios 

atravessados pelo CPC, respondido por um representante de cada Câmara Municipal.  

d) Elaboração de um inquérito (quantitativo e qualitativo) às 10 entidades associativas 

identificadas com vínculos ao CPC. 

e) Análise qualitativa dos resultados obtidos.   

Para a elaboração dos inquéritos e a codificação de dados qualitativos contamos com o 

apoio do Dr. Luís Cuntín (consultor em investigação social e de mercado). Os dois inquéritos 

foram elaborados de forma a permitir a comparação entre as perceções das Câmaras 

Municipais e das Associações, conformando-se para tal em 5 blocos temáticos (vid. Figura 1, 

onde, a modo ilustrativo, exemplificamos com duas perguntas do inquérito para cada bloco 

temático do questionário a Câmaras Municipais). 

 

 

•P.1. Quais os grandes objetivos em matéria cultural?
•P.5. Qual o papel/envolvimento das comunidades na política cultural da Câmara?POLÍTICA CULTURAL

•P.8. Quais são os valores fundamentais associados aos Caminhos de Santiago?
•P.15. Considera que o Decreto-Lei n.º 51/2019 de 17 de abril – Certificação do CS -

teve algum impacto no desenvolvimento e/ou gestão do CPC?

O ENTENDIMENTO DOS 
CAMINHOS DE SANTIAGO: 

GRANDES

OBJETIVOS -PERCEÇÕES

•P.32. Quais os principais obstáculos identificados na implementação das ações
desenvolvidas?

•P.35. Quais as infraestruturas e recursos criados para o CPC de entre os que aponto a
seguir?

AÇÕES 
DESENVOLVIDAS

•P.45. Quais os objetivos nesse curto ou médio prazo?
•P.50.1. Quais são os impactes positivos que o desenvolvimento do CPC pode no futuro

implicar para a sua autarquia?

AÇÕES A 
DESENVOLVER

•P.53. De facto, quais são os parceiros com os quais têm trabalhado mais
estreitamente?

•P.57.a. Como valora a adesão da comunidade local?
PARCERIAS
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Figura 1. Blocos temáticos dos inquéritos. Fonte: elaboração própria 

 

Por outro lado, e devido à situação epidemiológica, os dois inquéritos foram aplicados à 

distância (via zoom) por dois membros da equipa: (i) o inquérito às Câmara Municipais entre 

18/03/2021 e 16/04/2021, consoante a disponibilidade da pessoa representante de cada 

Câmara Municipal (vid. Tabela 1); (ii) o inquérito a Associações entre 20/04/2021 e 

13/05/2021, igualmente em data adequada para a pessoa representante de cada Associação 

(vid. Tabela 2).  

    

Câmara Municipal Data entrevista Perfil entrevistado 
CM Porto 12/04/2021 Membro executivo camarário 

CM Matosinhos 25/03/2021 Membro executivo camarário 
CM Vila do Conde 1/04/2021 Técnico camarário 

CM Maia 20/03/2021 Técnico camarário 
CM Póvoa do Varzim 30/03/2021 Membro executivo camarário 

CM Esposende 16/04/2021 Técnico camarário 
CM Viana do Castelo 12/03/2021 Membro executivo camarário 

CM Caminha 20/03/2021 Membro executivo camarário 
CM Vila Nova de 

Cerveira 
18/03/2021 Membro executivo camarário 

CM Valença 15/04/2021 Técnico camarário 
Tabela 1. Implementação de inquéritos a Câmaras Municipais. Fonte: elaboração própria 

 

Associação Data 
entrevista 

Perfil entrevistado 

Associação dos Amigos do Caminho de 
Santiago de Viana do Castelo 

05/05/2021 Presidente 

Associação Apoio Peregrino Caminho 
Português da Costa 

04/05/2021 Presidente 

Associação Espaço Jacobeus 20/04/2021 Presidente 
 

Via Veteris - Associação Jacobeia de 
Esposende 

23/04/2021 Presidente 

Associação de Hospitaleiros Ventos 
Peregrinos 

30/04/2021 Secretária 

Via Portus Cale - Ass. Intern. de 
Companheiros nos Caminhos de Santiago 

05/05/2021 Membro da direção 

Centro de Estudos Jacobeus - Caminhos 
Portugueses a Santiago de Compostela 

28/04/2021 
 

Membro da direção 
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Federação Portuguesa do Caminho de 
Santiago  

26/04/2021 Presidente 

Associação Monasterium de Leça do 
Balío 

13/05/2021 Coordenadora 

Associação de Peregrinos Via Lusitana 03/05/2021 Presidente da direção 
 

Tabela 2. Implementação de inquéritos a Associações. Fonte: elaboração própria 
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4. Análise de resultados 

Com início na cidade do Porto e término no município de Valença, o CPC está inserido 

na dimensão Territorial da Região do Norte de Portugal (NUT II). Uma região fronteiriça do 

Norte de Portugal, com uma área de 21 178 km2  e 86 concelhos, e que engloba os distritos de 

Viana do Castelo, Porto, Braga, Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu e ainda o Norte do distrito 

de Aveiro. Os municípios atravessados pelo CPC, como já foi indicado, são 10 (vid. Figura 2). 

Posto isto foi possível identificar e auscultar 10 associações distintas, nomeadamente: 

Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo, Associação Apoio 

Peregrino Caminho Português da Costa, Associação Espaço Jacobeus (AEJ), Via Veteris - 

Associação Jacobeia de Esposende, Associação de Hospitaleiros Ventos Peregrinos, Via Portus 

Cale - Associação Internacional de Companheiros nos Caminhos de Santiago, Centro de 

Estudos Jacobeus - Caminhos Portugueses a Santiago de Compostela, Federação Portuguesa 

do Caminho de Santiago, Associação Monasterium de Leça do Balío e Associação de 

Peregrinos Via Lusitana (vid. Tabela 2).   

 

 

Figura 2. Trajeto oficial do Caminho Português da Costa 
Fonte: http://www.caminhoportuguesdacosta.com/pt/ 
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As associações dividem-se, de acordo com a sua dimensão territorial, em locais e 

nacionais, das quais, 6 são locais e 4 de âmbito nacional, não tendo sido identificada, no 

momento da pesquisa, nenhuma associação regional ativa. A primeira associação remonta ao 

ano 1985, com o surgimento do Centro de Estudos Jacobeus – Caminhos Portugueses a 

Santiago de Compostela, seguindo-se pela Associação Espaços Jacobeus (AEJ), no ano 2004 

e, pela Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo, em 2005. No seu 

conjunto, a maior parte das associações (7 em 10) começou a sua atividade em 2010 ou em 

data posterior, sendo que apenas 4 estão direcionadas especificamente para o CPC. 

A seguir, e de forma sumária, apontamos alguns dos resultados mais salientes do trabalho de 

campo realizado: 

a) Entendimento tendencialmente positivo, mais expressivo nas Câmaras Municipais, 

acerca da importância do desenvolvimento do CPC em função dos parâmetros 

assinalados, como se pode apreciar no Gráfico 4. Há, no entanto, uma diferente 

perceção entre Câmaras Municipais e Associações quanto aos impactes positivos e 

negativos derivados do desenvolvimento do CPC (vid. Gráficos 5 e 6): para as primeiras, 

o ‘Desenvolvimento turístico-económico’ é, com ampla margem, o principal impacto 

positivo, ao passo que, em geral, são percebidos poucos impactes negativos; por seu 

turno, nas respostas das Associações, para além de assinalar destacadamente o 

‘Desenvolvimento turístico-económico’, é percetível um sentido mais crítico, 

designadamente ao identificar a ‘Massificação’ como uma das potenciais ameaças.  
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Gráfico 4. Fonte: elaboração própria 

 

 

Gráfico 5. Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 6. Fonte: elaboração própria 

 

b) Questionadas acerca dos impactes da promulgação do Decreto-Lei nº 51/2019, de 17 

de abril – certificação dos caminhos de Santiago em Portugal, a apreciação das 

Associações é mais expressivamente positiva; as respostas das Câmaras Municipais, 

moderadamente positivas, poderão espelhar uma perceção problemática da tomada de 

posição do Governo quanto à gestão dos Caminhos de Santiago (vid. Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Fonte: elaboração própria 

 

c) Quanto às perceções relativamente às comunidades locais atravessadas pelo CPC cabe 

assinalar: (i) em geral, um crescente entendimento, mais acusado no dizer das 

Câmaras Municipais, do CPC como um elemento forte da identidade local (vid. Gráfico 

8); (ii) como ficou recolhido no Gráfico 4, o entendimento ‘Promoção da qualidade de 

vida dos/as locais’ como um dos parâmetros menos destacado; e, com mais 

relevância, (iii) a atribuição de um papel passivo às comunidades (‘acolhimento’), mais 

expressivo nas respostas das Câmaras Municipais (vid. Gráfico 9).  
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Gráfico 8. Fonte: elaboração própria 

 

 

Gráfico 9. Fonte: elaboração própria 

 

 

d) Questionadas acerca das parcerias estabelecidas no âmbito do CPC, as Câmaras 

Municipais destacam os restantes municípios atravessados por este itinerário e o 

Turismo do Porto Norte (vid. Gráfico 10); por sua vez, as Associações (que percebem o 

labor das Câmaras Municipais como moderadamente positivo) indicam as Autarquias, 

outras Associações e as Juntas de Freguesia como os principais parceiros (vid. Gráfico 

11). Por outro lado, como espelha o Gráfico 12, parece haver algum ruído na 

articulação com entidades galegas vinculadas à gestão dos Caminhos de Santiago.   
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Gráfico 10. Fonte: elaboração própria 

 

 

Gráfico 11. Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 12. Fonte: elaboração própria 

 

e) Numa perspetiva mais abrangente, cumpre ainda destacar o forte impulso turístico-

económico que parece estar por trás do desenvolvimento do CPC, nomeadamente na 

ótica das Câmara Municipais (o atributo ‘litoral/costa’ é considerado o elemento 

diferenciador fundamental do CPC). Nesta direção, é significativa a diferenciação que os 

agentes inquiridos estabelecem entre os Caminhos de Santiago e os Caminhos de 

Fátima ou a relativamente escassa presença da Igreja católica nos discursos ou a 

expressiva relevância concedida à ‘espiritualidade’ (face à ‘religião’) nas motivações dos 

peregrinos o que, em termos gerais, significa muito provavelmente uma diferenciação 

não menor em relação aos discursos que alicerçaram, a partir da década de 80 do 

século passado, o ressurgimento das peregrinações jacobeias na Galiza e noutros 

espaços (Torres, 2011). 

f) Por último e a modo de reflexão derivada da investigação realizada apontamos que para 

um melhor conhecimento do desenvolvimento em curso do CPC será necessário: 

(i) conhecer as perceções das comunidades locais dos territórios e  

(ii) também dos sectores económicos mais diretamente envolvidos (restauração, 

hotelaria, etc.);  
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Pouco relevante Nem não relevante
nem relevante

Bastante relevante Muito relevante Sem informação

Como consideram as autarquias e as associações o trabalho 
desenvolvido pelas entidades galegas -Xunta, Xacobeu S.A. etc.- no 

CPC?

Respostas das Autarquias Respostas das Associações
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(iii) em função da dispersão de dados e da perceção das entidades inquiridas, 

entendemos como inelidível avançar com projetos de pesquisa cujo objetivo 

central terá de ser a caraterização dos peregrinos (origens, ideias, motivações, 

perceções, práticas, etc.) que percorrem o CPC.  
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5. Plano de divulgação 

O plano de divulgação (em curso) contempla várias ações: 

a) Com as entidades – Câmaras Municipais e Associações – que participaram na pesquisa:  

(i) sessão de partilha de resultados (à distância, 29/06), em que estiveram 

representadas 16 das entidades participantes;  

(ii) envio de relatório específico com os resultados (até 30/06). 

b) Paralelamente: divulgação dos resultados por meio do envio de artigos à imprensa local 

com o intuito de fazer chegar às comunidades abrangidas pelo CPC os resultados da 

pesquisa: Público (https://www.publico.pt/2021/06/25/local/opiniao/impulso-

turisticoeconomico-caminho-portugues-costa-1967990 [em anexo]; Jornal de Notícias 

(https://www.jn.pt/opiniao/convidados/a-institucionalizacao-do-caminho-portugues-da-

costa---o-impacto-nas-politicas-publicas-locais-13873815.html) [em anexo]; O Valenciano 

[não publicado até a data]; Aurora do Lima [não publicado até a data]; Notícias Onda 

Viva [não publicado até a data].       

c) Divulgação em eventos científicos:  

(i) “A Dupla Face das Políticas Culturais: O caso do Caminho Português da 

Costa”, no âmbito do Seminário (webinar) CAMINHOS PORTUGUESES A 

SANTIAGO: O ASSOCIATIVISMO COMO ELEMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS 

(Porto, 1 de junho de 2021);  

(ii) participação do IP no “Curso de Verán: Unha nova visión das rutas de 

peregrinaxe. O Camiño de Santiago”, organizado pela Universidade da Corunha 

(Noia, 25 e 26 de julho de 2021);  

(iii) apresentação do projeto no "IV Congreso Internacional da Cátedra 

Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións da Universidade de 

Santiago de Compostela. Vinte e un Investigacións sobre o Camiño de Santiago 

e as Peregrinacións para o Ano Santo 2021”, organizado pela Cátedra do 

Camiño e das Peregrinacións da Universidade de Santiago de Compostela 

(Santiago de Compostela, 21 e 22 de julho de 2021); e  

https://www.publico.pt/2021/06/25/local/opiniao/impulso-turisticoeconomico-caminho-portugues-costa-1967990
https://www.publico.pt/2021/06/25/local/opiniao/impulso-turisticoeconomico-caminho-portugues-costa-1967990
https://www.jn.pt/opiniao/convidados/a-institucionalizacao-do-caminho-portugues-da-costa---o-impacto-nas-politicas-publicas-locais-13873815.html
https://www.jn.pt/opiniao/convidados/a-institucionalizacao-do-caminho-portugues-da-costa---o-impacto-nas-politicas-publicas-locais-13873815.html
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(iv) participação no Congresso Internacional Comunidades Locais e Caminhos 

de Santiago. Alianças e ameaças, organizado na Universidade de Santiago do 

Compostela (Santiago de Compostela, 27-30 de outubro de 2021). 

d) Por fim, prevê-se ainda a publicação dos resultados em publicações científicas (em 

curso). 
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